
Firma Topcolor Numéric mająca siedzibę 
w Colmar we Francji jest pierwszym 
francuskim klientem, który zainstalował 
Océ Colorado 1640 - drukarkę opartą 
na technologii Canon UVgel i obsługującą 
druk z roli.
Ten rodzinny biznes sięga początków lat 
80. XX w., gdy zaczynał jako laboratorium 
fotograficzne kierowane przez założyciela 
Martiala Mullera. 
W latach 90. Muller podjął decyzję, 
by zainwestować w technologie cyfrowe 
i rozszerzyć ofertę produktową firmy. 
Postrzegał on cyfrowy druk jako 
przyszłościowy biznes i stał się jednym 
z pierwszych w kraju dostawców usług 
druku, który przeszedł z procesów 
analogowych na wielkoformatowy druk 
cyfrowy.
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Obecnie - już w rękach kolejnego 
pokolenia z Benjaminem Mullerem oraz 
Stéphanem Treve u steru - firma nadal 
korzysta z doświadczeń założyciela 
Martiala Mullera, podejmując 
strategiczne decyzje biznesowe. 
Dziś Topcolor Numéric generuje 
4.5 miliona euro rocznego przychodu, 
odnotowując roczne wzrosty 
przekraczające 20%.
Topcolor Numéric wraz z zespołem 
30 specjalistów, produkuje materiały 
do komunikacji marketingowej 
dla detalistów i znanych marek. 
Zróżnicowane portfolio produktów 
obejmuje oznakowania do pomieszczeń 
i na zewnątrz, billboardy, materiały 
dla punktów sprzedaży (POS), 
samoprzylepne okleiny ścienne, 
oznakowania pojazdów, opakowania, 
a także etykiety i samoprzylepną 
grafikę we wszelkich formatach 
i wymiarach.

Dyrektor Generalnym Benjamin 
Muller wyjaśnia, „Posiadając dwa 

plotery płaskie Océ Arizona 2280 GT oraz Océ Arizona 6170 XTS, 
znamy jakość wielkoformatowych cyfrowych technologii druku 
firmy Canon oraz stojące za nimi wsparcie serwisowe. Gdy 
po raz pierwszy zapoznawaliśmy się z technologią Canon UVgel 
podczas Canon Expo 2015, dostrzegliśmy potencjał wzrostu 
oraz możliwości, jakie może przynieść naszemu biznesowi 
inwestycja w to nowe rozwiązanie cyfrowego kolorowego druku.”

Aby gruntownie zweryfikować decyzję zarządu firmy, co do 
zainwestowania w tę nową technologię, w marcu 2017, Benjamin 
Muller uczestniczył w zorganizowanej przez Canon w Holandii 
prezentacji działania systemu Océ Colorado 1640.
„Widząc w akcji drukarkę Océ Colorado 1640, natychmiast 
przekonaliśmy się, że mogłaby ona zwiększyć naszą efektywność 
produkcyjną. Zaledwie sześć miesięcy później, we wrześniu 2017 r., 
drukarka pracowała już w naszym zakładzie.”

Zespół Topcolor Numéric postrzega nową drukarkę jako 
niezwykle intuicyjną i prostą w obsłudze. Obecnie ma już czterech 
przeszkolonych operatorów obsługujących nowy system na kilku 
zmianach, podczas których obsługiwane są prace realizowane 
wcześniej na urządzeniach solwentowych i ploterach UV.
 
Firma jest szczególnie pod wrażeniem doskonałej równowagi 
pomiędzy jakością druku, prędkością produkcyjną 
oraz wszechstronnością obsługi mediów w systemie drukującym 



Océ Colorado 1640. Bardzo ważna jest 
też możliwość odwzorowania szerokiej 
gamy kolorystycznej i wydajnego 
druku grafiki prezentowanej poza 
pomieszczeniami.
„Przy wcześniejszych technologiach 
cyfrowego wielkoformatowego druku, 
niektóre drukarki zapewniały jakość 
druku. Zaletą innych była prędkość 
produkcyjna, a jeszcze inne mogły 
obsłużyć szeroką gamę mediów. 
Obecnie wraz z Colorado, mamy 
te trzy możliwości zawarte w jednym 
urządzeniu i nie musimy wybierać 
pomiędzy jakością, szybkością 
i wszechstronnością obsługi mediów. 
Colorado oferuje zauważalny wzrost 
prędkości produkcyjnej we wszystkich 
naszych zastosowaniach.”

Muller dodaje, „W trakcie użytkowania 
ujawniły się też inne zalety nowej 
drukarki. Wykorzystując technologię 
UVgel, model Océ Colorado 1640 
wypuszcza wydruki, które są już 
suche. Oznacza to, że bezpośrednio 

można wykonywać laminację, nie czekając aż odparują 
komponenty atramentu. Po raz pierwszy, możemy przyjmować 
zlecenia w ostatniej chwili i podejmować się realizacji prac 
w bardzo napiętych terminach. Océ Colorado 1640 pozwala 
nam na dostarczanie wydrukowanych materiałów w cyklach 
24-godzinnych – czego nie byliśmy w stanie dotąd osiągnąć.”

Dyrektor stwierdza też: „Inną istotną przewagą drukarki jest 
to, że korzysta ona z czterech atramentów, a nie sześciu, 
jak konkurencyjne urządzenia. Oznacza to dla nas istotne 
oszczędności atramentu, i co najważniejsze, nie odbywa się 
to kosztem uzyskiwania szerokiej gamy kolorystycznej, czy też 
jakości druku.”

Topcolor Numéric myśli już jak dalej może zwiększać swoje 
przewagi konkurencyjne, czerpiąc z możliwości nowej technologii 
cyfrowego druku. Bazując na pewnych i wiarygodnych rezultatach 
druku, oferowanych przez Océ Colorado 1640, firma pracuje 
obecnie nad wdrożeniem usług typu web-to-print, dzięki 
którym klienci będą mogli składać zlecenia druku bezpośrednio 
przez witrynę internetową Topcolor Numéric.

 



Aby wyróżnić się na tle konkurencji 
firma podkreśla swój wkład 
w ochronę środowiska, jaki niesie 
ze sobą nowa usługa. Odwołując się 
do certyfikatu  UL Greenguard Gold 
- który w październiku 2017 r. został 
przyznany atramentom Canon UVgel 
stosowanym w systemie drukującym 
Océ Colorado 1640 - Topcolor Numéric 
podejmuje inicjatywy odwołujące się 
do ochrony środowiska i sięga po nowe 
możliwości biznesowe.

„W przypadku materiałów POS stosowanych w pomieszczeniach, 
właściwa wentylacja może stanowić istotne wyzwanie, a przykre 
zapachy sprawiają, że wydruki nie mogą być w ogóle stosowane 
w pewnych sklepach. Tam, gdzie nie sprawdzają się konwencjonalne 
atramenty utwardzane światłem UV, rozwiązanie stanowi przyjazny 
dla środowiska atrament UVgel, otwierając przed nami nowe 
obszary zastosowań druku.”
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